
Liturgie voor zondag 4 februari 2018 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aan- 
steken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Zingen: NLB 67: 1, 2 
1 God zij ons gunstig en genadig. 
   Hij schenke ons 't gezegend licht 
   dat overvloedig en gestadig 
   straalt van zijn heilig aangezicht: 
   opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
   en tot U zich wend', 
   zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
   van uw heil erkent. 
  
2 De volken zullen U belijden, 
   o God, U loven al te zaam! 
   De landen zullen zich verblijden 
   en juichen over uwen naam. 
   Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten 
   in gerechtigheid, 
   volken op deze aarde, die uw arm vergaarde, 
   die Gij veilig leidt. 
  

Begroeting en bemoediging 

Vg:  De Heer zij met u. 

Gem:  Ook met u zij de Heer. 

Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gem:  En niet laat varen het werk van zijn handen. 

Vg:  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Gem:  AMEN      

  

Zingen: NLB 195     

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid 
tot eeuwigheid! Amen. 
       Gemeente gaat zitten 
Woord van welkom 
  
Verootmoedigingsgebed 
  
Genadeverkondiging: Romeinen 12: 9-21 
  
Zingen: NLB 303 
1 Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard' heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper wij danken U. Schepper wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
  



2 Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons.Hij leeft vandaag 

hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
  
3 Geest die ons troost, levend nabij,  
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 

Trooster, wij danken U. Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 18-37  
  
Zingen: NLB 869: 1, 3 
1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
   oorsprong van al het goede, 
   de God die louter wonderen doet. 
   Wij leven in zijn hoede, 
   die onze vrede_is, onze vreugd, 
   in wie zich heel ons hart verheugt. 
   Geef onze God de ere! 
  

3 Wat onze God in de aanvang schiep, 
   dat wil Hij ook bewaren; 
   wat onze God tot aanzijn riep 

   doet Hij zijn trouw ervaren. 
   De Heer regeert, en het is goed 

   waar Hij de mensen wonen doet. 
   Geef onze God de ere! 
  
Schriftlezing: Marcus 1: 29-39 
  
Zingen: NLB 944: 1, 3 
1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
   wanneer ik mij verberg voor U. 
   Gij weet het, ik ben bang voor U, 
   ontwijk U en verlang naar U. 
   O ga niet aan mijn hart voorbij. 
  
3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
   Zo vaak ik woorden voor U vond, 
   heb ik mij in mijn woord vermomd. 
   Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
   en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
  
Preek, met als tekst: Marcus 1: 30-31 
  
Zingen: NLB 534 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
   hun ogen kleur liet ondervinden: 
   is zelf het licht dat ruimte geeft, 
   ons levenslicht, de Zoon van God. 
  
2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun dode krachten deed ontvlammen 



   is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenspad, de Zoon van God. 
  
3 Hij die de armen voedsel gaf 
   met overdaad hen kwam verwarmen 

   is zelf het brood dat honger stilt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God. 
  

4 Hij die de doven horen deed 

   hun eigen oren deed geloven 

   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   het levend woord, de Zoon van God. 
  
Een geloofsbelijdenis 
  
Zingen: NLB 763: 1, 4, 5 
1 Zij zullen de wereld bewonen, 
   zij namen het wonder ter hand, 
   de mensen van nacht en nevel 
   brengt Hij naar het heilige land. 
  
4 De hemel roept uit Halleluja, 
   de aarde brengt leven tot stand, 
   de bergen bezwijken van vreugde, 
   de wereld wordt vaderland. 
  
5 Ten dage der grote genade 

   als God de gebeden beloont, 
   dan zullen de volkeren weten 

   dat Hij bij de mensen woont. 
  
Dankgebed, voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
  
Collecte 
1e is voor Kerk-in-Actie: Werelddiaconaat,  
2e is voor de Kerk 
  
Zingen: NLB 978: 1, 4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

   en laat mij door de wereld gaan 

   met open ogen, open oren 

   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  
Zegen,     gemeente antwoord zingend NLB 431c 
Amen, amen, amen. 
  
 
 


